Toelichting jaarrekening 2016

Arnhem, 28 maart 2017
Winst- en verliesrekening 2016
Aangezien er in 2014 en 2015 reserveringen zijn maakt voor onder andere de concertreis is er in
2016 ingeteerd op de financiële reserves. Voor 2016 was er €10.000,- begroot als bijdrage uit de
financiële reserves ten gunste van muzikale vorming van het orkest en de concertreis. Uiteindelijk is
de bijdrage uit de financiële reserves €3000,- hoger uitgevallen. De belangrijkste redenen hiervoor
zijn de beperkte kaartverkoop van het najaarsconcert ten opzichte van begroot (reden:
Sinterklaasweekend) en de uitgestelde inkomsten van een betaald concert bij hotel Hof van Gelre
(€3.000,-). De beperkte inkomsten zijn deels gecompenseerd door minder kosten in 2016.
Inkomsten
Naast de beperkte inkomsten uit concerten zijn er nog enkele posten met minder inkomsten dan
begroot. De contributieopbrengsten zijn lager uitgevallen vanwege het opzeggen van het
lidmaatschap door enkele leden. Verder is er iets minder binnengekomen bij de begrote
ledenbijdrage voor het studieweekend, de Anjeractie, oud papier, rente en baropbrengsten. De
concertreis heeft iets meer opgebracht dan begroot en is afgezien van de bijdrage van de
Philharmonie kostendekkend geweest.
Kosten
In het algemeen zijn de kostenpost op of onder de begrote waarde uitgekomen. De kosten voor
huisvesting (huur repetitielocatie in Olympus College) zijn onverwacht hoger uitgevallen vanwege
een misverstand wat in 2017 rechtgezet is. Repetitiekosten en concertkosten zijn lager uitgevallen
dan begroot.
In 2016 is door de Philharmonie een es-klarinet overgenomen van een van de leden ter waarde van
€2000,-. Ook is er een euphoniumdemper en een rietbinder voor de basklarinet aangeschaft. Deze
kosten zijn op de balans bij materiële vaste activa gezet en worden afgeschreven in de komende
jaren.

De in de bijlage vermelde cijfers over 2106 zijn geaccordeerd door onze kascommissie en zijn op 22
maart 2017 formeel in onze participantenvergadering geaccordeerd en vastgesteld.
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